


Kilka słów o nas
Pierwszy pełnowymiarowy indoor Golf 3D w Polsce. Motywem przewodnim
 naszego Golfa 3D jest pokazanie dziejów świata od jego powstania do dnia
 dzisiejszego. Każdy z 18 dołków to podróż w czasie. Zaczynając grę,
 gracz jest przenoszony do czasów powstawania galaktyki, Ziemi oraz
 narodzin człowieka. Kolejne dołki do gry, to czasy starożytne: Egipt,
 Chiny, Grecja i Rzym. Następnie gracz odkrywa każdą epokę naszej
 historii, od średniowiecza do czasów nowożytnych. Ostatnie dwa dołki to
 wizja naszego świata w przyszłości, czyli latające budynki,
 futurystyczne pojazdy itp. Gracz na każdym etapie gry, poprzez liczne
 malunki ścienne oraz tematyczne przeszkody i figury, jest wciągany w wir
 wydarzeń z kart historii świata.
Dzięki wykorzystaniu system Black Light z podświetleniem ultrafioletowym
 obrazy malowane na ścianach, przeszkody oraz figury otrzymują
 niesamowity efekt 3D, co gwarantuje fantastyczną zabawę. Każdy tor
 został zaprojektowany tak, aby stanowił on wyzywanie dla graczy. Liczne
 przeszkody w formie wzniesień, tuneli lub zabawek sprawiają, że gra jest
 interesująca i ciekawa oraz zapewnia zdrową sportową rywalizację.
 Oprócz Golfa 3d, mamy w zanadrzu strefę relaxu, bar- gdzie serwujemy
 orzeźwiające Prosecco, napoje oraz pyszną kawę oraz game room (gry
 arkadowe), w którym można wygrać górę Ticketów i wymienić je na nagrody.
 Polecamy się na rodzinne aktywności, wypady ze znajomymi oraz
 niepowtarzalne randki.



PODZIAŁ NA STREFY:
-Pole minigolf 500 m2 
-Game room 100 m2
-Loże 120m2
-Salka 30 m2
-Bar 40 m2
Dodatkowe informacje:
Na terenie całego lokalu dostępne podłączenie do prądu. 
Dostępność lokalu 7 dni w tygodniu, godziny do ustalenia. 
Do dyspozycji toaleta oraz pomieszczenie socjalne.
Oferta przgotowywana indywidualnie, w zależności od
składowych.
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Loże i bar



Salka i wejście 



http://bityl.pl/YCMVj
http://bityl.pl/lD8WY
http://bityl.pl/Rjvh3
http://bityl.pl/OBUVU
http://bityl.pl/WjeJN 
http://bityl.pl/gPbl8

Linki do fimików



Zapraszmy do współpracy!
KONTAKT 

E-MAIL:
BIURO@TIMEMACHINE3D.PL

TEL. : 
575 103 721
517 393 899

AL. JEROZOLIMSKIE 179 02-222 WARSZAWA BLUE CITY, POZIOM +3


